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PARECER JURIDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no (Nl/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 053/2021, veriÍica-se que o Secretaria de Assistência Social,

através de sua Secretária Sra. Edina Maria S. dos Santos, em data de 26 de Março

de 2021, solicitou a abertura de procedimento para a "AQUiS|ÇÃO DE EPIS

(MÁscARA DESCARTÁVEL, ocuLos, LUvAs. ALcoÓL GEL 70, AVENTAL."

Para uso exclusivo das equipes da Ass. Social. Conforme documentação em

anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo

em 26 de Abril de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 21.017,50 (Vinte e um mil ê

dezessete reais e cincoenta centavos), conforme Íaz prova de orçamentos e

documentos acostados.

íacultativo é um ato nâo vincula a A Pública ou os

melhor íundamenÍar suâs dêcisoês ou

vinculados anáo

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, anOs { \

pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicação do Responsávet\
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Oí. HORTOPLUS PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME.,

CNPJ '17.676.642/000'l-08, localizado na Rua Francisco Pires da Rocha, Sala 02,

Bairro Bonsucesso, na cidade de Guarapuava-PR.

O arl.24, inciso lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre a

dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe -'AtÍ. 24 - Ê dispensável a

licitação: -ll - para ouúros servços e compras de valor até 10%o (dez por cento)

do limite prcvisto na alínea 'a', do inciso ll do aftigo anterior e para

alienações, nos casos previsÍos nesta lei, desde gue náo se refiram a parcelas

de um mesmo seruiço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;"

A Medida Provisória no 96í, de 06 de Maio de 2020,

assim dispÕe: 'AÉ. 1o.- Ficam autorizados à administração pública de todos os

entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente

autônomos: l- a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e ll do capuÍ

do aft.24 da Lei no 8.666. de 21 de iunho de 1993 , até o limite de: b) para outros

serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e para

atienações desde que não se refiram a parcelas de um mesmo sêÍviço, compria

ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.
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S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 26 de Abril de 2021 .


